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Anotace: 

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, kdy první kapitola se zabývá tématem 

práce.Ve druhé kapitole je uvedena charakteristika veřejné správy, třetí kapitola se zabývá 

motivačními faktory, čtvrtá kapitola obsahuje dotazníkové šetření a rozbor výsledků z 

provedeného dotazníkového průzkumu. Dotazníkové šetření bylo prováděno na Městě 

Jirkov. 

Závěr bakalářské práce náleží návrhům a opatřením v souvislosti se zjištěními plynoucími 

z dotazníkového šetření. 

 

Klí čová slova: motivace, motivační teorie, veřejná správa, územní samospráva,  

   státní správa, plat, Město Jirkov 

 

Annotation: 

The bachelor thesis consists of six chapters. Chapter One introduces the topic. Chapter 

Two generally characterizes public administration, Chapter Three is concerned with 

motivation factors, Chapter Four contains a questionnaire investigation and an analysis of 

its findings. The questionnaire investigation was realized at the Municipal Office of the 

town Jirkov.  

The Summary of this bachelor thesis brings suggestions and arrangements based on the 

results of the questionnaire investigation.  

 

Keywords:  motivation, theory of motivation, public administration, municipal 
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1. Úvod 

Každého dokáže k pracovnímu úsilí povzbudit něco jiného. U jedné a téže osoby se navíc 

mohou motivační podněty v čase i měnit. Stačí se přestěhovat nebo založit rodinu a hned 

jej bude zajímat něco jiného. Pobídky mohou mít obecně povahu hmotnou (peněžní 

odměny, penzijní zabezpečení, vyšší dovolená, zdravotní pojištění), mzdy a platy 

(pravidelné zvyšování platů podle odpracovaných let), ale i nehmotnou, pochvala, 

vzdělávání, možnost kariérního růstu, společenský status. Peněžitá odměna ale dokáže 

povzbudit většinou jen dočasně. Lidé si totiž na vyšší příjem rychle zvyknou a za pár 

měsíců tato motivace přestává působit. 

Určitý motivační pohon k práci by měl mít každý už sám v sobě. Nikdy totiž nelze 

dosáhnout stavu, kdy budou podmínky nastaveny tak ideálně, aby byl člověk ve své práci 

povzbuzován za každých okolností.  

O správné motivaci se často hovoří u zaměstnanců ve výrobní sféře, ale správně 

motivovaný úředník je také velmi důležitý z toho důvodu, že odvede daleko lepší, 

kvalitnější a komplexnější službu občanům. Kvalita odvedené práce pracovníků ve veřejné 

správě je v poslední době veřejností velmi kriticky sledována. 

Veřejná správa řídí a spravuje veřejný sektor, ve kterém jsou prostřednictvím veřejných 

služeb uspokojovány potřeby občanů. Smyslem a cílem veřejné správy je zlepšovat kvalitu 

života občanů. Kvalita a výkonnost veřejných služeb je prostředkem k dosažení tohoto cíle.  

Úroveň těchto veřejných služeb je významně ovlivňována výkony pracovníků ve veřejné 

správě a tyto výkony je možno nadále zlepšovat a zvyšovat jejich správnou motivací 

vedoucími pracovníky. 

Cílem této práce je vypracovaným dotazníkem zjistit míru motivace pracovníků ve veřejné 

správě, vedení a motivaci podřízených. Na základě odpovědí uvedených v dotazníku 

zhodnotit stávající stav motivace, popřípadě  navrhnout změny v motivačním plánu či 

změny v přístupu k zaměstnancům.  

Míra motivace pracovníků byla dotazníkovým šetřením prováděna v organizaci Město 

Jirkov, které zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, 
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spravuje záležitosti v zájmu města a jeho občanů. V organizaci je vykonávána samostatná i 

přenesená působnost. 

 

V mnoha úřadech je motivace podceňována, vedoucí pracovníci často používají neúčinné 

zastaralé motivační metody. V dnešní době má proces motivování pracovníků svoje 

nezastupitelné místo a žádný vedoucí pracovník by neměl tuto skutečnost opomíjet, tedy 

ani vedoucí pracovník veřejné správy. 
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2. Charakteristika veřejné správy 

 

 Pojmem veřejná správa rozumíme  správu lidské společnosti zorganizované ve stát 

se státním zřízením. Veřejnou správu si dále můžeme představit jako správu území státu, 

kraje, obce, dále správu veřejných financí, správu veřejných záležitostí a v neposlední řadě 

i užívání veřejných objektů a zařízení. Veřejná správa je tedy správa věcí veřejných ve 

veřejném zájmu, která je realizována jako projev výkonné moci ve státě. Subjekty, které 

tvoří veřejnou správu jsou stát, veřejnoprávní korporace a jiné subjekty. Stát zde vystupuje 

jako subjekt veřejné správy prostřednictvím svých orgánů – orgánů státní správy. 

Veřejnoprávními korporacemi jsou územně samosprávné celky.  

 

 

 
Schéma č. 1  Rozdělení veřejné správy [1] 

 

2.1. Samospráva 

 Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt alespoň o některých 

svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. 

Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, 

vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější 

a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených 

záležitostí efektivnější a hospodárnější. Samosprávu lze členit na územní a zájmovou. 

Zájmovou samosprávou je právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech. 

Rozhodování může být svěřeno i subjektům, které spojuje určitý společný zájem. V 

takovém případě se jedná o zájmovou či profesní samosprávu. Příkladem může být Česká 

advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora nebo Česká 
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stomatologická komora. Za zájmovou samosprávu je třeba považovat i školní samosprávu, 

jejímž prostřednictví se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. 

 

2.1.1 Územní samospráva 

 V České republice je zaveden dvoustupňový systém územní samosprávy. V  Ústavě 

České republiky v článku 99 je zakotveno členění České republiky na základní a vyšší 

územně samosprávné celky. Základní územní samosprávné celky představují obce, vyšší 

územní samosprávné celky kraje. U územní samosprávy se nejedná o hierarchickou 

strukturu, tedy o podřízenost a nadřízenost, protože každý územní samosprávný celek má 

své kompetence, do kterých jiný územní samosprávný celek nemůže zasahovat. V České 

republice byl nastaven spojený model veřejné správy. Jedná se o model, kdy obce a kraje 

vykonávají vedle samostatné působnosti také státní správu v přenesené působnosti.  

 Základními znaky územní samosprávy jsou vlastní území, společenství občanů, 

právo na samosprávu a ekonomická samostatnost. 

 V Ústavě ČR je zakotveno oprávnění územní samosprávy vydávat podzákonné 

právní předpisy. V oblasti samosprávy (samostatné působnosti) to jsou dle ustanovení čl. 

104 odst. 3 obecně závazné vyhlášky, které mohou vydávat zastupitelstva v mezích své 

působnosti. V oblasti přenesené státní správy (přenesené působnosti) to jsou dle čl. 79 odst. 

3 právní předpisy, které mohou vydávat orgány územní samosprávy na základě zákona, 

jsou-li k tomu zákonem zmocněny. V případě obcí se jedná o nařízení přijímaná radou 

obce. Postavení a pravomoc obcí a orgánů obce upravuje zákon číslo 128/2000 Sb., o 

obcích a obecních zřízení a pravomoc krajů a orgánů kraje je upravena v zákoně čísle 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

 Obec je základním územním samosprávním společenstvem na území České 

republiky s povahou veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek a území, vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Jejím 

úkolem je pečovat o všestranný rozvoj území obce a o potřeby občanů obce a při plnění 

svých úkolů chrání veřejný zájem. 

Jak je již výše zmíněno, rozlišujeme působnost obce samostatnou a přenesenou. Působností 

obce se rozumí právně vymezený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah 

činností, ve kterých obec realizuje svou pravomoc. V samostatné působnosti obec spravuje 

své záležitosti samostatně, je vázána jen zákony a obecně závaznými předpisy vydanými 
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ústředními orgány. V přenesené působnosti, resp. ve výkonu státní správy, stát přenáší 

výkon státní správy na obec, tedy nerealizuje tuto přímo, ale prostřednictvím obcí a jejich 

orgánů. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a ostatními závaznými právními 

předpisy a v jejich mezích rovněž usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní 

správy a dále také opatřeními příslušných orgánů veřejné správy, které přijaly při kontrole 

výkonu přenesené působnosti. 

Pod pojmem pravomoc obce si představíme souhrn oprávnění, kterými je příslušná obec 

vybavena a právních povinností, které jsou příslušné obci uloženy pro potřeby plnění úkolů 

obce. Jedná se především o oprávnění vydávat v rámci svého území obecně závazné 

vyhlášky a nařízení obce. Dalším je například oprávnění obce rozhodovat v zákonem 

stanovených případech ve správním řízení. 

Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce, které vzniká ve volbách a rozhoduje ve 

věcech patřících do samostatné působnosti obce. Jednání zastupitelstva jsou ze zákona 

vždy veřejná.  

Dalším orgánem obce je rada obce jako výkonný orgán obce v oblasti samostatné 

působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak 

zákon. Ze své činnosti se rada obce zodpovídá zastupitelstvu obce, jejími členy jsou 

starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady, kteří byli zvoleni ze členů 

zastupitelstva obce. Zasedání rady jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva obce ze zákona 

neveřejná. 

Jelikož zákon nestanoví, kdo je statutárním orgánem obce, svěřuje se starostovi oprávnění 

jednat za obec. Rovněž se dle zákona svěřuje starostovi jmenování tajemníka obecního 

úřadu. Obecní úřad je také orgánem obce a tvoří ho starosta, místostarosta 

(místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci obce 

zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Rada obce může zřídit pro 

jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou zaměstnanci obce 

zařazeni do obecního úřadu. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které 

mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a rovněž pomáhá výborům a komisím 

v jejich činnosti. Obecní úřad dále vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které 

patří do působnosti jiného orgánu obce a dále rozhoduje o poskytování informací žadateli 

podle zvláštního zákona. 
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2.2. Státní správa 

Státní správa je soustava orgánů výkonné státní moci. Na jedné straně vystupují státní 

orgány, které činnost vykonávají a naproti nim objekty působení státní správy, vůči kterým 

je tato správa vykonávána. Státní správu vykonává stát svými orgány nebo orgány na které 

byl její výkon přenesen. Státní správu členíme na: ústřední orgány státní správy 

(ministerstva), jiné ústřední orgány státní správy (Český báňský úřad),  jiné územní orgány 

státní správy se speciální působností (např. úřad práce). 

Státní správa je tedy veřejnou správou uskutečňovanou státem. Státní správa je jednou 

z činností státu vedoucí k provádění veřejné výkonné moci organizovaným způsobem. 

V organizačním pojetí se státní správou označuje hodnostně tvořená soustava státních 

orgánů, která je zaměřena na plnění úkolů státně správního charakteru a u které je důsledně 

uplatněna zásada nadřízenosti a podřízenosti. 

Stát je subjektem státní správy včetně orgánů státní správy vykonávajících činnosti 

jeho jménem a v jeho zájmu, veřejnoprávních korporací, jejich orgánů a i dalších  

subjektů, kterým byl svěřen výkon státní správy . 

Z výše uvedeného vyplývá, že veřejná správa jako taková je jedním z organizačních 

nástrojů pro dosahování odlišně definovaných funkcí státu či samosprávného celku. 

Reprezentuje mezioborovou oblast a její přesné ohraničení není jednoduché. Je možné 

shodnout se na faktu, že veřejná správa obecně je speciální skupinou účelové aktivity a 

pracovníci ve veřejné správě musí při výkonu své pracovní činnosti obsáhnout a zpracovat 

velké množství informací a legislativních změn. Povinnosti zaměstnanců územních 

samosprávných celků jsou zakotveny v zákoně číslo 312/2002 Sb., dle kterého je úředník 

povinen dodržovat ústavní pořádek České republiky, dodržovat právní předpisy vztahující 

se k práci jím vykonávané, hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, plnit pokyny 

vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Úředník musí dále  dodržovat 

nestrannost při vykonávání správních činností, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

které se během výkonu své práce dozví a nezneužívat takto nabytých informací.  

Mimo jiné zákon o úřednících územních samosprávných celků upravuje i vzdělávání 

úředníků, kdy jim nařizuje prohlubovat si na náklady územně samosprávného celku 

kvalifikaci svou účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání a na přípravě a 

ověření zvláštní odborné způsobilosti.  
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Vstupní vzdělávání zahrnuje tyto oblasti znalostí: 

• základy veřejné správy  

• veřejné právo, veřejné finance, evropské správní právo 

• práva a povinnosti úředníka 

Dále vstupní vzdělávání zahrnuje základní dovednosti a návyky potřebné pro výkon 

správních činností, znalosti základů užívání informačních technologií a v neposlední řadě i 

základní komunikační, organizační a další dovednosti, vztahující se k jeho pracovnímu 

zařazení. Vstupní vzdělávání je povinen úředník ukončit nejdéle do 3 měsíců ode dne 

vzniku pracovního poměru. Ukončení vstupního vzdělávání se prokazuje osvědčením.   

Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání 

úředníků na výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a 

prohlubování jazykových znalostí. Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů. 

 Zvláštní odborná způsobilost obsahuje znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon 

veřejnoprávních činností a má dvě části - obecnou a zvláštní (odbornou) část. Obecná část 

zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti 

veřejné správy, znalost zákona o obcích, o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona 

o správním řízení a schopnost aplikace těchto zákonů. Zvláštní část zahrnuje znalosti 

nezbytné k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, 

zvláště znalost působnosti orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů a 

schopnost aplikace těchto právních předpisů. Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje 

složením zkoušky před zkušební komisí a po složení této zkoušky obdrží úředník 

osvědčení.  

Z výše uvedeného vyplývá, že na zaměstnance veřejné správy jsou kladeny zvýšené  

nároky při výkonu jejich práce, především z toho důvodu, že poskytují služby občanům a 

při tom nesmí stavět své soukromé zájmy nad zájem veřejný. Jedná se o velmi náročnou 

činnost a pracovníci tak představují velmi významný determinant kvality veřejné správy. 

Právě kvalita veřejné správy je v poslední době občany velmi kriticky a podrobně 

sledována a tudíž správně motivovaný pracovník veřejné správy odvede, resp. předvede 

veřejnou správu v lepší kvalitě, než-li pracovník, kterému se motivace nedostává. Proto je 
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na vedoucích pracovnících, aby nalezli ty správné motivační faktory, kterými budou své 

podřízené správně motivovat. 
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3. Motivační faktory 

Motiv je důvod pro to, abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují 

lidi, aby se určitým způsobem chovali.[2] 

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn 

všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují 

nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Motivy jsou osobní příčiny určitého 

chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka 

zaměřené na uspokojování určitých potřeb. Za základní formu motivů jsou pokládány 

potřeby, ostatní formy se vyvíjejí z potřeb. Potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku 

něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme. Potřeby dělíme na: 

• biologické (primární, vrozené) - potřeba dýchaní, potravy, bezpečí, spánku apod.  

• sociální (získané) - kulturní (vzdělání, kulturní život apod.) a psychické (radost, 

štěstí, láska apod.)  

Předpokladem samotného procesu motivace lidského chování je fakt, že každý jednotlivec 

má určité své potřeby a v situaci, když tyto potřeby nejsou uspokojeny, je jedinec ve 

vnitřní nerovnováze. Neuspokojené potřeby nutí člověka vytvářet přání, touží něčeho 

dosáhnout či něco získat a tak své potřeby uspokojit. V okamžiku, kdy si člověk stanoví 

svůj cíl, začne hledat různé způsoby a cesty, od kterých očekává, že ho k vytouženému cíli 

dovedou. Jakmile jedinec stanoveného cíle dosáhne a jeho potřeba je uspokojena, dochází 

ke zhodnocení vynaloženého úsilí, zda se vyplatilo či nikoliv. Pokud je vyhodnocení 

pozitivní je vysoká pravděpodobnost, že při naskytnutí podobné neukojené potřeby člověk 

své chování zopakuje. 

Konečné chování jedince je ovlivněno více faktory, jež na jednotlivce působí z rozličných 

směrů. Vnitřním činitelem, který na člověka a jeho chování a jednání má vliv, je jeho 

samotný motiv. Motivem jsou různorodé vnitřní důvody, lidské touhy, instinkty, 

neuspokojené potřeby a podobně. V podvědomí každého jedince působí vždy mnoho 

podnětů, které mohou být i navzájem rozporuplné. 

Vnější faktory motivace, které mají vliv na chování jednotlivce, působící mimo jedince a 

ovlivňující ho z vnějšku, jsou označovány jako stimuly či faktory prostředí. Posláním 

těchto motivátorů je dosáhnout požadovaného chování, dosažení jednotlivých cílů.  
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V případě, že je těchto požadovaných cílů dosaženo je ukončen tzv. motivační proces, 

který má cyklický charakter. Na začátku je motivační napětí, jež je vyvoláno porušením 

vnitřní rovnováhy. Následkem toho je  subjektivně účelné chování, ke kterému dochází, 

v případě, že je motiv dostatečně silný. V další fázi motivačního cyklu je dosaženo cíle a 

reakce se dovršuje. Závěr motivačního procesu náleží k uspokojení potřeby motivovaného 

jednotlivce. Cyklický charakter motivačního procesu lze vysvětlit tak, že uspokojením 

jedné potřeby jednotlivce je současně vytvořena podmínka pro následné iniciování dalšího 

motivu či jiné potřeby. Toto je možné vysvětlit na příkladě, kdy po uspokojení potřeby 

odpočinku je opět podnícena potřeba kontaktu s ostatními lidmi. Grafické znázornění 

cyklického průběhu motivace je na obrázku níže.[5] 

 

 

Schéma č. 2: Cyklický průběh motivace 

 

Motivace k pracovní činnosti znamená přístup každého zaměstnance k práci, jeho ochoty 

pracovat, vycházející z určitých vnitřních pohnutek. 

Umění manažera motivovat spolupracovníky znamená vytvořit u nich vnitřní zájem, 

ochotu a chuť aktivně se angažovat při plnění jím uvažovaných činností, odpovídajících 

poslání a cílům firmy, resp. jejích částí. Jde o spojení osobního zájmu a úsilí účastníka 

pracovního procesu s potřebami organizační jednotky, a to cílevědomým působením 

vedoucího pracovníka. [3] 

  

  

 Dovršující reakce- 
vnější pobídka a 

dosažení cíle 

Vyhodnocení situace- pravděpodobnost 
dosažení cíle a jeho hodnota pro jednotlivce 

 

 
Redukce motivu (potřeby) - uspokojení 

Motivační napětí- 
pocit nedostatku nebo 

nadbytku 

instrumentální chování 
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Pracovní motivace můžeme dosáhnout dvěma způsoby. První způsob představuje případ, 

kdy lidé motivují sami sebe tím, že vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby, nebo 

alespoň směřuje k očekávání splnění těchto cílů. Druhý způsob tkví v motivaci pracovníků 

managementem prostřednictvím odměňování, povýšením, pochvalou apod. 

Americký psycholog Abraham Maslow je autorem stupňovitého řazení potřeb, které v 

hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Potřeby vyšší se 

objevují až po uspokojení potřeb nižších. Člověk má obvykle potřebu seberealizace, pokud 

není hladový, je v bezpečí, milován a uznáván. Např. člověk netouží po novém nábytku do 

pokoje nebo obraze, když je ohrožován nějakou katastrofou nebo je hladový. 

 

 

5. seberealizace 

4. uznání, úcta 

3. sociální potřeby 

2. jistota a bezpečí 

1. fyziologické potřeby 
 

Schéma č. 3. Maslowova pyramida potřeb 

 

 

1. fyziologické potřeby – potřeba kyslíku, potravy, vody, sexu, spánku atd. 

2. jistota a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku fyziologických 

potřeb 

3. sociální – potřeba lásky, přátelství, akceptace, potřeba někam patřit 

4. uznání – potřeby dosažení úspěšného výkonu a potřeby prestiže 

5. seberealizace – potřeba rozvíjet  schopnosti a dovednosti, stát se tím, v co člověk 

věří 

Z této teorie dále vyplývá, že v případě uspokojení nižších potřeb se tyto potřeby stávají 

automatické a je zde snaha dosahovat uspokojení vyšších stupňů potřeb. Je třeba zdůraznit, 

že člověk bude motivován pouze v případě, kdy má určitá přání. Ta se snaží plnit na 

základě motivace a tím dosahovat uspokojení. 

Na nejnižším stupni Maslowovy pyramidy jsou fyziologické potřeby. Na nezbytnosti 

uspokojení těchto potřeb je člověk životně závislý a jejich nedostatek znamená pro jedince 
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nemoc nebo dokonce i smrt. Mezi fyziologické potřeby řadíme lidské tělesné potřeby, 

kterými jsou hlad, žízeň, potřeba dýchat, potřeba spánku. 

Následující stupeň Maslowovy pyramidy potřeb představuje potřebu bezpečí. Uspokojení 

této potřeby chrání člověka před různým nebezpečím. Během uspokojování této potřeby se 

snaží jedinec o dosažení pocitu jistoty základních potřeb, například zajistit dostatek 

bezpečí, osvobodit se od strachu z nějakého konkrétního nebezpečí, vyléčit se z nemoci 

atd. Příkladem konkrétního nebezpečí může být i ztráta zaměstnání. 

Třetím stupněm pyramidy potřeb jsou sociální potřeby. Sem konkrétně patří mezilidské 

vztahy, potřeba lásky, přátelství, potřeba být součástí společnosti, kolektivu, potřeba 

uspokojování společenských aktivit. 

Těsně před vrcholem Maslowovy pyramidy je potřeba uznání, tato potřeba se skládá ze 

dvou částí. Za prvé vychází z jedince, jeho nitra jako takového, kdy zahrnuje úctu k sobě 

samému, sebedůvěru. Druhá složka se skládá z potřeb vycházející z jedincova okolí, po 

čímž si můžeme představit úctu od ostatních lidí, společenskou prestiž, postavení ve 

společnosti, ocenění. 

Vrcholem pyramidy potřeb je seberealizace. Jedná se o potřebu růstu, která je založena na 

rozvíjení a realizaci možnostech člověka a tato potřeba není nijak omezena. 

Jak vyplývá z výše uvedené hierarchie potřeb, jsou potřeby seřazeny podle důležitosti. Při 

aplikování motivační teorie v praxi je nutné vědět, která úroveň potřeb je u pracovníků 

uspokojena a která neuspokojena. Toto je dobré znát z hlediska toho, že uspokojená 

potřeba již nedává motivační impulz a tento dávají pouze potřeby, které nejsou doposud 

uspokojeny a tedy ovlivňují lidské chování. 

Úkolem vedoucích pracovníků potom je včas a správným způsobem vyhodnotit, která 

nejnižší preferenční úroveň potřeb je u podřízených neuspokojena a podle toho také sestaví 

motivační plán a zvolí vhodné motivační prostředky. Průběžně potom sledují, jak se která 

úroveň potřeb u pracovníků naplňuje a když dojde k uspokojení konkrétních potřeb, včas 

motivovat pracovníky novými motivačními prostředky. 

Jak vyplývá z výše uvedeného k dosažení daného cíle je zapotřebí vyvinout jisté množství 

pracovního úsilí. Jak velké a jaké kvality toto pracovní úsilí bude, závisí na několika 

vnějších a vnitřních faktorech. Mezi jeden z velmi významných faktorů lze uvést  zejména 

odměnu za vykonanou práci. 
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3.1. Odměňování 

Odměna je formou kompenzace výsledků úsilí spolupracovníků, kteří se podílejí na 

činnostech firmy. Má obvykle silnou korelační vazbu na motivaci lidí pracovat pro firmu i 

na odváděný výkon, resp. jeho hodnocení. [3] 

Správná mzdová politika má velký vliv na chování a rozhodování zaměstnanců veřejného 

správy. Příslušná mzdová politika ovlivňuje, zda zaměstnanci zůstanou i nadále 

v pracovním poměru u svého současného zaměstnavatele nebo si začnou a budou hledat 

jiné zaměstnání, zda zvýšená snaha a kvalitnější práce, vyšší kvalifikace povede i 

k vyššímu ohodnocení nebo získání pracovního místa, jež bude lépe platově ohodnoceno. 

Obráceně tomu je v případě, kdy špatně nastavená mzdová politika má za následek snížení 

kvality práce zaměstnanců. Nekvalitní mzdová politika má za následek fakt, že kvalitní 

pracovníci opouštějí práci ve veřejném sektoru a snaží se uplatnit v jiných oblastech a u 

jiných zaměstnavatelů. Znalost těchto účinků mzdové politiky by měla nutit 

zaměstnavatele veřejného sektoru vytvářet účinné mzdové systémy a tyto potom 

spravedlivě uplatňovat v praxi. 

Nejpoužívanější formou mzdy ve veřejném sektoru je měsíční plat, jehož výhodou je, že je 

pro každého zaměstnance srozumitelný a snadno vypočitatelný. Platem je dle zákoníku 

práce peněžité plnění poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní 

samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba nebo 

dobrovolný svazek obcí. Tento plat je složen ze dvou složek, kterými jsou nároková a 

nenároková složka. Nárokovou složkou platu je platový tarif určen platovou třídou a 

platovým stupněm dle Nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. Platová třída stanoví nejnáročnější druh pracovní činnosti, 

který zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat v rámci sjednaného druhu práce, 

který byla sjednán se zaměstnancem v pracovní smlouvě. Do platového stupně je 

zaměstnanec zařazen dle započtených odpracovaných let. Zařazení do platového stupně je 

ovlivněno dosaženým stupněm vzdělání, dosaženou praxí a také tzv. náhradní dobou. 

Náhradní dobou se rozumí například mateřská dovolená, dříve to byla i základní vojenská 

služba a civilní služba. 

Pravomoc Města Jirkova jako zaměstnavatele při odměňování svých zaměstnanců podléhá 

legislativní úpravě. Toto vyplývá z faktu, že zaměstnanci Města Jirkova plní službu 

veřejnosti a proto je tato konkrétní činnost ve velké míře regulována. Základní povinností 
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Města Jirkova, jako každého orgánu veřejné správy, je nanejvýš efektivní a velmi kvalitní 

poskytování služeb občanům. 

Město Jirkov nemá vydaný žádný vnitřní předpis, kterým se upravují platové poměry 

zaměstnanců, ani zde není vydaný žádný motivační plán. Platové poměry zaměstnanců 

Města Jirkova jsou upravovány na základě nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, které dále mimo jiné také stanoví: 

- kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých 

platových tříd,  

- způsob zařazování do platových tříd,  

- stupnice platových tarifů. 

Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací jsou rozepsány do 16-ti platových tříd a 

každá platová třída má 12 stupňů, jež jsou odstupňovány dle počtu započitatelné praxe. 

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je upraveno vnitřním předpisem a to kolektivní 

smlouvou pro období 2007 – 2010 včetně 4 dodatků. Tato zmíněná kolektivní smlouva 

v odstavci III. má zakotveno ustanovení o platech, ze kterého je patrné, že zaměstnanci 

bude poskytnut základní plat v souladu a na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Dále z této smlouvy plynou 

informace o splatnosti platu, způsobu výplaty platu, zařazování zaměstnanců do platových 

tříd a informace o tom, že výše minimální mzdy se bude řídit aktuálním nařízením vlády 

České republiky. 

Zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy navrhuje vedoucí odboru spolu 

s pracovnicí mzdového oddělení a personalistkou. Spolu s tímto se provede na základě 

uznané započitatelné praxe z předchozích zaměstnání rovněž i zařazení do platového 

stupně. Součástí určení platu je i stanovení výše vyplácených odměn, které navrhuje 

vedoucí odboru. Na základě stanovení platové třídy, platového stupně a výše odměn je 

vydán platový výměr zaměstnance, který schvaluje tajemnice úřadu. 

 

 3.2. Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám peněžní 

odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je např. každoroční 

dovolená na zotavenou. [2] 
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Město Jirkov jako zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům i některé jiné než finanční 

výhody. Nelze je považovat za finanční motivaci, neboť jsou tyto výhody účelově vázané 

na čerpání, i když se jedná o nástroje lehce srovnatelné s penězi a patří mezi ně: 

• zdravotní péče – svým zaměstnancům poskytne jedenkrát za tři roky pracovně 

lékařskou péči (preventivní prohlídku) u určeného lékaře. Cílem těchto prohlídek je 

sledování vývoje zdravotního stavu zaměstnance a posouzení jeho zdravotní 

způsobilosti k vykonávané práci. Dále tím dává zaměstnavatel najevo, že mu na 

zdravotním stavu zaměstnanců záleží 

• stravování – v rámci tohoto benefitu poskytne zaměstnavatel stravenky v hodnotě 

60,- Kč, kdy zaměstnanec přispívá 17,- Kč. Stravenka je poskytnuta za každý 

odpracovaný den a nelze ji považovat za zcela čistý nepeněžitý prostředek, neboť 

lze například stravenkami zaplatit v některých vybraných obchodech 

• poskytování unišeků v celkové hodnotě 1600,-- Kč na osobu a rok, prostřednictvím 

kterých je možno zaplatit si rehabilitační, zdravotnické i jiné služby ve vybraných 

smluvních zařízeních 

• rekreace – svým zaměstnancům poskytne zaměstnavatel v daných rekreačních 

zařízeních možnost rekreace 

• umístění dětí v mateřské školce, které podle kolektivní smlouvy zajistí 

zaměstnavatel svým zaměstnancům 

• sociální výpomoc – zaměstnavatel poskytne v souladu s kolektivní smlouvou 

zaměstnanci sociální výpomoc, pokud se zaměstnanec nezaviněně ocitne 

v nepříznivé sociální či životní situaci. Nemusíme sociální výpomoc považovat 

jako nástroj ke zvýšení pracovního výkonu, ale lze ji považovat jako motivaci pro 

nové uchazeče o pracovní místo 

• vzdělávací činnost – v souladu s potřebami zaměstnavatele zabezpečí tento 

zvyšování kvalifikace a prohlubování kvalifikace v souladu se zákonem číslo 

312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků. V tomto případě se 

jedná o motivátor, kterým se zaměstnavatel stará o rozvoj a zvyšování vzdělání 

svých zaměstnanců. Zde se jedná o vzdělávání, na kterém má zájem zaměstnavatel, 

tedy jím schválená školení 

Dle kolektivní smlouvy jsou zaměstnancům poskytovány ze sociálního fondu odměny: 

      -     při dovršení životního jubilea, 
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- k ocenění pracovních zásluh zaměstnance při prvním skončení pracovního poměru 

po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, 

- při příležitosti 20-ti a každých 5-ti let celkové doby zaměstnání. 

Z mzdového fondu je potom vyplácena odměna k ocenění pracovních zásluh zaměstnance 

při dovršení padesáti let věku. Výše odměny je stanovena dle pravidel pro vyplácení 

odměn a věcných darů schválených místním závodním výborem odborové organizace. 

Za další finanční motivací poskytovanou Městem Jirkov lze považovat příspěvek na 

ošacení ze sociálního fondu a z prostředků zaměstnavatele příspěvek na penzijní 

připojištění. Poskytování příspěvku na ošacení se provádí jednou ročně, příspěvek na 

penzijní připojištění je zaměstnanci poskytován každý měsíc. 

V roce 2007 zavedl zaměstnavatel pružnou pracovní dobu a nahradil tím tak pevně 

stanovenou pracovní dobu. Pružná pracovní doba je pro zaměstnance výhodná v tom 

smyslu, že má pracovník možnost lépe skloubit svůj osobní život se životem pracovním a 

umožňuje zároveň zachovat klasický rozsah pracovní činnosti.   

Poskytování zaměstnaneckých benefitů je prováděno plošně, úroveň odvedené práce ani 

chování pracovníka nemá vliv na poskytování těchto výhod. Vytvářejí spíše příznivější 

postoj pracovníků k organizaci, zlepšují tím oddanost zaměstnanců. 

 

3.3. Hodnocení výkonu 

Existují různé názory na to, co je to výkon. Lze jej prostě považovat za určité zjištění 

dosažených výsledků nebo záznam o nich. Z individuálního hlediska je to záznam o tom, 

čeho daná osoba dosáhla. Kane (1996) tvrdí, že výkon je něco, co osoba nechává za sebou 

a co existuje nezávisle na účelu. Bernardin a kol. (1995) uvádějí, že výkon by měl být 

definován jako výsledky práce, protože ty jsou nejsilněji spojeny se strategickými cíli 

organizace, spokojeností zákazníků a s přispěním k hospodářským výsledkům. Výkon se 

tedy stejně tak týká vykonávání práce, jako dosažených výsledků. Výkon by tudíž mohl 

být považován za chování – způsob, jak organizace, týmy a jedinci vykonávají svou práci. 

[2] 

K základním úkolům vedoucích pracovníků patří hodnocení zaměstnanců. Je totiž 

nástrojem vedení, motivace a rozvoje pracovníků, přispívá k jejich lepšímu výkonu, 

nápravě neodpovídajícího chování. Hodnocení pracovníků má sloužit jako příležitost ke 
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shrnutí pracovního výkonu za proběhlé období, dále slouží ke stanovení nových 

výkonových cílů, plánování dalšího rozvoje zaměstnanců i postupu jejich kariéry. [7]  

Povinnost hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky ukládá vedoucím 

zaměstnancům ustanovení § 302  písm. a) zákona číslo 262/2006, zákoník  práce, 

v platném znění. 

Hodnocení pracovníka je možno provést neformálně, například po splnění daného úkolu. 

Toto hodnocení nemusí být zaznamenáno písemně a může proběhnout přímo mezi 

nadřízeným a podřízeným „mezi čtyřma očima“ nebo v rámci nějaké operativní porady na 

pracovišti před ostatními podřízenými. 

Kritéria pro hodnocení jednotlivců se doporučuje diferencovat podle profesních pracovních 

skupin a funkčního zařazení. Primární je však vždy účel, tj. co se hodnocením sleduje. Jde 

obvykle o charakteristiky 

• hodnocení pracovní role (např. kvantita a kvalita plnění zadaných i dalších úkolů, 

úroveň plnění funkčního poslání pracovního místa, umění vést spolupracovníky) 

• chování v průběhu pracovního procesu, popřípadě i mimo něj ( např. obětavost, 

iniciativa, inovační aktivita, disciplína, úroveň absence, sklon k alkoholismu a 

drogám, působení na spolupracovníky, vztah ke kolektivu) 

• osobní a charakterové rysy (např. čestnost, svědomitost, poctivost, způsob 

vystupování, ochota sdělovat poznatky a zkušenosti spolupracovníkům, loajalita 

vůči firmě a vedoucím pracovníkům) 

• perspektivnost pro organizaci (např. hledisko věku, nahraditelnost, zájem spojit 

svou pracovní kariéru s firmou, vymezení oblasti uplatnění).[3] 

Za pravidelné hodnocení je možné považovat ohodnocení plnění pracovních povinností a 

úkolů jednotlivců za nějaké časové období. Běžně v praxi se zpracovává nejméně jednou 

ročně, protože hodnocení pracovníků má mít motivační efekt a pracovník by měl na 

základě správného a spravedlivého hodnocení vyvodit závěry pro své chování a pracovní 

úsilí. Pozitivní výsledek hodnocení vedoucího zaměstnance je pro každého jednotlivce 

povzbuzením. Stejný efekt může nastat i u opačného hodnocení, kdy na základě 

spravedlivého negativního hodnocení se bude jedinec snažit o nápravu chyb, aby tímto 

způsobem získal pozitivní hodnocení své práce při následujícím hodnocení svým 

nadřízeným. 
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4. Výzkum motivačních faktorů 

Před zahájením výzkumu motivačních faktorů byly stanoveny tyto hypotézy: 

Hypotéza č. 1: „ Pro většinu zaměstnanců Města Jirkova je největší motivací plat“ 

Hypotéza č. 2: „Úroveň motivace pracovníků Města Jirkova je na nízké úrovni“ 

Před vlastním dotazníkovým šetřením byl prováděn předvýzkum v počtu 15-ti rozeslaných 

dotazníků. Na základě tohoto předvýzkumu byly provedeny tyto změny: 

• z dotazníkového šetření byli vyřazeni vedoucí pracovníci 

• oprava, resp. upřesnění rozmezí věkové struktury 

• upřesnění rozmezí odpracovaných let 

Míra motivace pracovníků byla dotazníkovým šetřením prováděna v organizaci Město 

Jirkov, které vykonává samosprávu, jedná se o samostatnou působnost (hlava II. zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích). Město Jirkov má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými 

hospodaří za podmínek stanovených zvláštními zákony. Město Jirkov je samostatný právní 

subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Město Jirkov má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem 

– Město Jirkov a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

Zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, spravuje 

záležitosti v zájmu města a jeho občanů. Základním orgánem města vykonávajícím 

samostatnou působnost je zastupitelstvo města s počtem zastupitelů 25, dalšími orgány 

jsou rada města s počtem členů 7, starosta města a městský úřad.  

Město dále vykonává státní správu. Jsou to činnosti veřejné správy náležející státu, který je 

přenesl na město, jedná se o tzv. přenesenou působnost (hlava III. zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích), danou zvláštními zákony. Přenesenou působnost města vykonává v plném 

rozsahu městský úřad.  

Do městského úřadu je začleněno 68 pracovníků, dále se úřad člení do osmi odborů a 

vedoucím městského úřadu je tajemnice. 

Dotazníky byly pracovníky vyplňovány v období ledna 2009 anonymně a text dotazníku je 

v příloze č. 1 této práce. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 58 respondentů, 

z toho 49 žen a 9 mužů, do výzkumu nebyli zahrnuti vedoucí pracovníci.  
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 4.1. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníků bylo rozesláno celkem 60 kusů a dobrovolně vyplněných se od respondentů 

vrátilo 58 kusů. Tato návratnost dotazníků je dozajista určitým indikátorem, že 

zaměstnanci Města Jirkov mají zájem o spolupráci a že je problém motivace a odměňování 

zajímá.  

Kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze č. 2. V této kapitole jsou 

dále podrobněji zhodnoceny a graficky znázorněny některé zodpovězené otázky. 

 

Jak vyplývá z grafu číslo 1, který zobrazuje věkovou strukturu šetřené organizace, do 25-ti 

let pracují 3%, do 35-ti let 27%, do 45-ti let 34%, do 55-ti let 19%, do 60-ti let 16% a více 

let 1% z celkového počtu dotázaných. Rozvržení věkové struktury u organizace lze 

považovat za celkem dobrou. 

 

3%
27%

34%

19%

16% 1%

18 - 26 let 26 - 35 let 36 - 45 let

46 - 55 let 56 - 60 let více let

 
Graf č. 1 Věková struktura  

 

Město Jirkov zaměstnává zaměstnance s délkou praxe u organizace do 1 roku 4%, 1-3 roky 

16%, 3-5 let, 11%, 5-10 let 12%, 10-15 let 26% a 15 a více let 31% z celkového počtu 

respondentů. Z výsledků průzkumu vyplývá, že téměř 57% pracovníků je s více než 

desetiletou praxí  a tudíž lze Město Jirkov považovat jako zaměstnavatele, který se 

nepotýká s negativy fluktuace, kterými jsou např. ztráta kvalifikovaných pracovníků, 

možný únik citlivých informací, pocit nejistoty u stávajících zaměstnanců a neposlední 

řadě i snížení důvěryhodnosti zaměstnavatele pro kvalitní uchazeče o zaměstnání. 
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V městském úřadu je tedy zařazeno dost zkušených pracovníků s celkem dlouhou praxí. 

S tímto faktem je spojena vysoká spokojenost dotazovaných s Městem Jirkov jako se 

zaměstnavatelem, jak ukazuje níže uvedený graf č. 3. 

 

4%
16%

11%

12%
26%

31%

- 1rok 1-3 roky 4-5 let

6-10 let 11-15 let 16 a více let

 
Graf č. 2 Délka praxe u organizace  

 

8% 5%

46%

41%

spíše ne nevím spíše ano ano
 

Graf č. 3 Spokojenost se zaměstnavatelem  

 

Výše uvedené grafické znázornění spokojenosti respondentů s Městem Jirkov jako 

zaměstnavatelem v číselné podobě je následující: nespokojeno 0, spíše nespokojeno 8%, 

5% dotázaných nevědělo tento fakt posoudit, spíše spokojeno 46% a spokojeno 41% 

dotázaných. Velmi vysokou spokojenost lze vysvětlit i tak, že Město Jirkov se nachází 

v regionu s velmi vysokým procentem nezaměstnanosti a tudíž samotný fakt, že má jedinec 
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zaměstnání už samo vede ke spokojenosti, bez ohledu například na zaměstnavatelem 

poskytované sociální výhody. 

Sociálními výhodami poskytovanými zaměstnancům Města Jirkova je příspěvek na 

stravné, poskytování tzv. unišeků, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, 

příspěvek na ošacení a příspěvek na kulturu. Uvedené poskytované sociální výhody 

považuje za dostačující 24%, spíše dostačující 55%, nevědělo posoudit 5%, spíše 

nedostačující 12% a nedostačující 4% dotázaných. Grafické znázornění ukazuje graf č. 4. 

 

4% 12%

55%

24%

5%

ne spíše ne spíše ano ano nevím

 
Graf č. 4 Spokojenost s výhodami  

 

Pokud se zaměříme na samotné dílčí sociální výhody a vzájemnou důležitost vnímanou 

respondenty, můžeme na první místo zařadit poskytování příspěvku na stravné, jako druhý 

je příspěvek na penzijní připojištění, následuje příspěvek na ošacení, kulturu a nejméně 

kladně je respondenty vnímáno poskytování unišeků. V následujících grafech je graficky 

vyjádřena spokojenost respondentů s jednotlivými dílčími výhodami, které se umístily na 

prvním a posledním místě. 

Jak vyplývá z grafu č. 6 s poskytováním zaměstnaneckého benefitu v podobě unišeků je 

nespokojeno 62% respondentů, což je celkem vysoké číslo. V podstatě lze tento benefit 

zhodnotit tak, že zaměstnanci jej berou jako skutečnost, že je jim od zaměstnavatele 

„něco“ poskytováno, ale význam to pro ně v podstatě nemá. Motivujícím faktorem 

poskytování unišeků tedy rozhodně není. 
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3% 7%

16%

74%

spíše ne nevím spíše ano ano
 

Graf č. 5 Spokojenost se stravenkami  

22%

40%

12%

12%

14%

ne spíše ne spíše ano ano nevím
 

Graf č. 6 Spokojenost s unišeky  

 

V rámci dotazníkového šetření bylo respondentům nabídnuto k posouzení několik dalších 

eventuelních sociálních výhod, jejichž poskytování by od zaměstnavatele uvítali. Jednalo 

se o příspěvek na dopravu, příspěvek na mimoškolní činnost dětí, příspěvek na celoživotní 

vzdělávání, příspěvek na nadstandardní lékařské úkony zaměstnancům a rodinným 

příslušníkům. Mezi zaměstnanci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření by jednoznačně 

byl zájem o příspěvek na nadstandardní lékařské úkony zaměstnancům a rodinným 

příslušníkům a dále potom na druhém místě se umístil příspěvek na celoživotní vzdělávání. 

Grafické znázornění těchto dvou potenciálních zaměstnaneckých benefitů je znázorněno 

v grafech č. 7 a 8 níže. 
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5% 8%

23%

64%

ne spíše ne spíše ano ano

 
Graf č. 7 Nadstandardní lékařské úkony 

 

7%
15%

40%

38%

ne spíše ne spíše ano ano

 
Graf č. 8 Celoživotní vzdělávání  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafického znázornění celým 87% respondentům by se 

zamlouval nový zaměstnanecký benefit v podobě příspěvku na poskytování příspěvku 

nadstandardních lékařských úkonů zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. 

V souvislosti s celkovou téměř 62% nespokojeností s poskytováním unišeků by bylo 

možná nanejvýš vhodné od zaměstnavatele nahrazení poskytování unišeků například 

příspěvkem na nadstandardní lékařské úkony ve stejné finanční výši, aby nedošlo k větším 

finančním nárokům ze strany zaměstnavatele. Rovněž dle dotazníkového šetření by bylo 

možné nahradit příspěvek na kulturu, neboť z celkového počtu dotazovaných respondentů 

se v negativním smyslu k příspěvku na kulturu vyjádřilo 53% respondentů. 
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Výše popisované příspěvky zaměstnavatele jsou poskytovány zaměstnancům, kteří jsou 

v pracovním poměru u zaměstnavatele na dobu neurčitou a nemá na poskytnutí příspěvku 

vliv jejich pracovní kázeň, pracovní výkon ani kvalita odvedené práce. O kvalitě odvedené 

práce je dle výsledků dotazníkového šetření svým nadřízeným informováno 16% 

dotazovaných zaměstnanců. Dále na otázku ohledně informování o kvalitě odvedené práce 

odpovědělo 34% respondentů „spíše ano“. Z toho tedy plyne, že pouhých 50% 

dotazovaných má povědomost o hodnocení kvality jimi odvedené práce od nadřízeného. 

Grafické znázornění je uvedeno v grafu č. 9 níže. 

31%

8%
34%

16%

11%

spíše ne nevím spíše ano ano ne
 

Graf č. 9 Informování o kvalitě práce  

 

S tímto souvisí další hodnocení výkonu zaměstnanců, kdy na otázku, zda pracovní výkon 

celého kolektivu je od nadřízeného hodnocen pravidelně, odpovědělo jednoznačně ano 

10% respondentů, spíše ano 31%, nevědělo 27%, spíše ne 16% a odpověď ne uvedlo 16% 

dotazovaných. Velmi vysoké procento u odpovědi nevím (27%) je zarážející, je možné si 

to vysvětlit i tak, že se touto otázkou dotazovaní nechtěli zabývat a uvedli raději tuto 

odpověď anebo opravdu neví co si pod pravidelným hodnocením pracovního kolektivu od 

nadřízeného představit. Grafické znázornění je v následujícím grafu č. 10. 

Pokud srovnáme výsledky z grafu č. 9 a 10 vyjde nám skutečnost, že téměř polovina 

dotazovaných neví nebo nemá povědomost o jakémkoli hodnocení své odvedené práce 

nadřízeným.  
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16%

27%

31%

10%

16%

spíše ne nevím spíše ano ano ne

 
Graf č. 10 Hodnocení výkonu kolektivu  

 

Naproti tomu o své pracovní náplni a porozumění tomu, co se od jednotlivce očekává 

jednoznačně ano odpovědělo 66% dotazovaných, spíše ano 29%, nevěděla 3% a spíše ne 

odpověděla 2% dotazovaných. Tedy 95% dotazovaných zaměstnanců rozumí své pracovní 

náplni a co se od nich očekává – viz graf č. 11. 

 

2% 3%

29%

66%

spíše ne nevím spíše ano ano

 
Graf č. 11 Porozumění pracovní náplni  

 

V porovnání s tímto na otázku zda nadřízený jasně sděluje, jaké výsledky a jednání od 

podřízených očekává, odpovědělo jednoznačně ano 26%, spíše ano 36%, nevěděla 2%, 

spíše ne 26% a jednoznačné ne uvedli 10% dotazovaných zaměstnanců. 
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26%

2%

36%

26%

10%

spíše ne nevím spíše ano ano ne

 
Graf č. 12 Nadřízený Vám jasně sděluje..  

 

Na otázku, jsou-li respondentu dostupné veškeré informace pro výkon práce odpovědělo 

ano 40%, spíše ano 48%, nevědělo 1%, spíše ne uvedlo 10% a jednoznačné ne uvedlo jako 

odpověď 1% dotazovaných, viz graf č. 13. 

 

10% 1%

48%

40%

1%

spíše ne nevím spíše ano ano ne

 
Graf č. 13 Jsou Vám dostupné informace?  

 

Pokud srovnáme odpovědi respondentů vyplývající z výše uvedených grafů č. 10, 11, 12 a 

13 vyjde výsledek, který zobrazuje, že 95% dotazovaných rozumí své pracovní náplni, 

62% respondentů uvedlo, že jim nadřízený sděluje, jaké výsledky od nich očekává,  88% 

dotazovaných zaměstnanců jsou dostupné veškeré informace k výkonu jejich práce a 41% 

dotazovaných kladně odpovědělo, že pracovní výkon kolektivu je hodnocen pravidelně.  
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Současnou motivaci považuje za nespravedlivou 11% dotázaných, spíše nespravedlivou 

23%, nevědělo 17% respondentů. V otázce zavedené motivace v organizaci odpovědělo 

v kladném smyslu, že spíše ano 35% a jednoznačné ano uvedlo ve svých odpovědích 14% 

dotazovaných. Z uvedeného vyplývá, že pouhých 49% dotazovaných zaměstnanců je 

spokojeno se zavedenou motivací a považuje ji za spravedlivou – viz graf č. 14. 

23%

17%

35%

14%

11%

spíše ne nevím spíše ano ano ne
 

Graf č. 14 Spravedlnost motivace  

 

Podobné rozložení výsledků se objevilo rovněž u otázky zda respondenti považují 

odměňování za spravedlivé, kdy odpověď ano uvedlo 7%, spíše ano 40%, nevědělo 31%, 

za spíše nespravedlivé považuje odměňování 19% a nespravedlivé je považují 3% 

respondentů. Výsledkem je, že celkových 47% považuje odměňování za spravedlivé a 

tento výsledek se blíží 49% kladných odpovědí v otázce spravedlnosti současné motivace. 

19%

40%

7% 3%

31%

spíše ne nevím spíše ano ano ne

 
Graf č. 15 Spravedlnost odměňování  
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V rámci dotazníkového šetření byli respondenti také dotazováni, zda je jejich největší 

motivací mzda, resp. plat. V negativním smyslu odpovědělo celkově 24% respondentů a 

kladnou odpověď uvedlo celkově 71% dotázaných zaměstnanců, nevědělo 5%. Detailně je 

rozložení odpovědí znázorněno v grafu č. 16, viz níže. 

 

 

19%

5%

47%

24%

5%

spíše ne nevím spíše ano ano ne

 
Graf č. 16 Největší motivací je plat?  

 

 

Vzhledem k výsledkům rozboru odpovědí na tuto otázku by mohl zaměstnavatel využít 

platu, tedy  nenárokové části platu – odměn, zaměstnanců jako velmi silného motivačního 

prvku. V návaznosti na toto bylo v dotazníkovém šetření nabídnuto zaměstnancům 

posoudit jejich vlastní důvod docházení do práce, kdy se měli rozhodnout mezi jistotou 

zaměstnání, potřebou seberealizace a uplatnění, kontaktu s lidmi, uspokojením z odvedené 

práce a penězi. Zaměstnanci zde dali přednost jistotě zaměstnání před penězi. Jistota 

zaměstnání je silným důvodem docházení do zaměstnání bez ohledu na věkovou skupinu 

dotazovaných, výsledky se pohybovali kolem 64%, pouze ve věkové skupině do 35-ti let a 

25-ti let považuje jistotu zaměstnání jako důvod docházení do práce pouze polovina 

respondentů. Tedy bez ohledu na věk jistota zaměstnání je velmi siným motivátorem 

zaměstnanců. Toto je zřejmě i ovlivněno tím, že zaměstnavatel Město Jirkov se nachází 

v regionu s dlouhodobě vysokým procentem nezaměstnanosti a tento fakt si zaměstnanci 

velmi dobře uvědomují. Jistota zaměstnání pro ně znamená mít možnost uspokojovat 

základní denní potřeby své a svojí rodiny. 
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Z uvedených odpovědí (viz příloha č. 2) je  zřejmé, že  pro většinu zaměstnanců Města 

Jirkova je největší motivací plat a úroveň motivace pracovníků Města Jirkova je na nízké 

úrovni. Tím byla potvrzena pravdivost obou hypotéz. 
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5. Návrhy a opatření 

Z provedeného dotazníkového šetření u dotčené organizace – Města Jirkova vyplývá 

několik skutečností. 

Se zaměstnavatelem jako takovým je spokojeno 87% dotázaných zaměstnanců, se 

sociálními výhodami poskytovanými zaměstnavatelem je spokojeno 79%. Pro zvýšení 

celkové spokojenosti s poskytovanými zaměstnaneckými benefity by bylo vhodné zvážit 

vytvoření tzv. bonusové knihy zaměstnaneckých výhod, ve které by byly zaneseny i nové 

benefity. Například v rámci dotazníkového šetření projevilo 87% dotazovaných 

zaměstnanců velký zájem o příspěvek na nadstandardní lékařské úkony a naopak 62% 

respondentů se vyjádřilo negativně ve smyslu poskytování stávajícího benefitu v podobě  

unišeků. Vzhledem k finanční náročnosti a omezeným finančním prostředkům 

zaměstnavatele by mohl být postup výběru výhod následující: 

• zaměstnavatel vytvoří tzv. knihu zaměstnaneckých benefitů, 

• ohodnotí příslušnou finanční částkou jednotlivé  benefity v bonusové knize, 

• stanoví finanční limit pro každého zaměstnance na příslušný kalendářní rok, 

• pracovník si sám dle svého zvážení a zájmu vybere do stanoveného 

finančního limitu z této palety bonusů. 

 

Výhodou takto poskytovaných bonusů je flexibilita a větší účelnost. Každý zaměstnanec si 

vybere dle svého konkrétního zájmu a zaměstnavatel  nevynaloží více finančních 

prostředků, než má stanoveno rozpočtem. 

 

Poněkud zarážející jsou výsledky, které směřují k práci vedoucích pracovníků, kdy 

pouhých 50% dotázaných zaměstnanců je informováno o kvalitě své práce a na otázku 

pravidelného hodnocení pracovního kolektivu odpovědělo v kladném smyslu pouhých 

41% respondentů. V tomto směru lze spatřovat ne zcela správný postup vedoucích 

pracovníků při motivaci svých podřízených.  

 

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách této práci výše, pozitivní výsledek hodnocení 

vedoucího pracovníka je pro každého jednotlivce povzbuzením. Stejný efekt může nastat i 

u opačného hodnocení, kdy na základě spravedlivého negativního hodnocení se bude 

jedinec snažit o nápravu chyb, aby tímto způsobem získal pozitivní hodnocení své práce 
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při následujícím hodnocení. Tento způsob motivace není v šetřené organizaci dostatečně 

vedoucími pracovníky využíván.  

 

Pro zlepšení motivace jednotlivců by bylo žádoucí zavést vedoucími pracovníky 

pravidelné hodnocení svých podřízených v rámci dotčeného odboru. Je nutné ovšem 

zdůraznit, že by se mělo jednat o hodnocení se zpětnou vazbou na hodnoceného 

pracovníka, aby  hodnocení  nebylo pouhou formalitou. 

 

Dále by bylo vhodné, aby vedoucí pracovníci věnovali větší pozornost informovanosti o 

kvalitě práce odvedené jejich podřízenými, neboť o tomto má povědomost jen 50% 

dotazovaných. Není smyslem tohoto kontrolovat, hledat a vytýkat chyby podřízeným, ale 

zhodnotit odvedenou práci jako celek. 

 

V rámci celé organizace jako celku a zlepšení kvality odvedené práce, by bylo možné 

uvažovat o aplikování tzv. Společného hodnotícího rámce CAF 2006, který je speciálně 

vytvořen pro veřejný sektor a jeho cílem je zvýšení výkonnosti veřejné správy. 
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6. Závěr 

Správně motivovaný a spokojený zaměstnanec veřejné správy odvede svou práci na lepší a 

kvalitnější úrovni. Významným motivačním faktorem pro většinu zaměstnanců veřejné 

správy je poskytování platu. Předpokladem pro podání kvalitní služby občanům v rámci 

veřejné správy je ovlivňování zaměstnanců vhodnými motivačními faktory. 

 

Motivování zaměstnanců veřejné správy a zvolení motivačních faktorů je úkolem 

vedoucích pracovníků a je tedy v jejich možnostech jak motivovat své podřízené a 

dosahovat tak odvedení kvalitní práce celého pracovního kolektivu. Za kvalitní pracovní 

výkon zaměstnanců Města Jirkova můžeme považovat odborně odvedenou práci úředníků, 

kteří občanům poskytnou kvalitní a komplexnější služby, komunikují s občany a poskytují 

jim ucelené informace.  

 

Motivace podřízených je velmi složitá problematika, jež je ovlivňována celou řadou 

faktorů. Tyto faktory potom přímo nebo nepřímo ovlivňují změnu v lidském chování 

každého jednotlivce. Peníze v podobě platu nebo mzdy nelze považovat za jedinou 

motivaci, tato myšlenka by byla mylná.  

 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že vedoucí pracovníci velmi málo využívají 

hodnocení pracovníků jako motivačního nástroje. Finanční možnosti územně 

samosprávných celků a tím i Města Jirkova podléhají do značné míry legislativním 

úpravám a rozpočtovým možnostem organizace. Výše mzdových prostředků je omezena a 

proto je potřeba, aby vedoucí pracovníci veřejné správy využívali i jiných motivačních 

faktorů, než jakým je poskytování platu zaměstnancům. 

 

Vědomost o jiných motivačních teoriích, seznámení se s jednotlivými potřebami 

podřízených, vědomost o účincích jednotlivých motivačních nástrojů a schopnost správně 

zvolit a ve správnou chvíli aplikovat správný motivační nástroj by měly být součástí 

základních kvalifikačních předpokladů vedoucích pracovníků.  

 

Takto získané vědomosti použít při řízení podřízených tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného chování pracovníků a tím byl naplněn cíl a poslání veřejné správy. 
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Příloha č. 1 

Vážený respondente, 

účelem tohoto průzkumu je zjistit Váš názor na existující způsob motivace a stimulace 

pracovníků, který využívá Váš zaměstnavatel – Město Jirkov. 

Vaše odpovědi na otázky, které získám prostřednictvím tohoto dotazníku, budou 

představovat cenný podklad pro mou absolventskou práci, jejímž cílem je najít a popřípadě 

navrhnout nové přístupy, které přispějí ke zvýšení pracovního výkonu. 

 

!!!Vaše odpovědi na otázky budou plně považovány za důvěrné!!! 

 

Jak dotazník vyplňovat: 

Označte křížkem, prosím, Váš názor na tvrzení uvedené v dotazníku, které nejpřesněji 

odpovídá Vašemu názoru. 

 

 

JJssttee::    □ žena  □ muž 

 

VVáášš  vvěěkk::   □ 18 – 25 let □ 26 - 35 let  

□ 36 - 45 let □ 46 - 55 let 

□ 56 - 60let □ více let 

 

 

JJaakk  ddlloouuhhoo  pprraaccuujjeettee  uu  MMěěssttaa  JJiirrkkoovv::  

□ -1 rok  □ 1 – 3 roky  

□ 4 – 5 let □ 6 – 10 let 

□ 11 – 15 let □ 16 a více let 

 

BByyddllííttee  vv  JJiirrkkoovvěě::    □ ano  □ ne 

 

 

 



 Ne Spíše 
ne 

Nevím Spíše 
ano 

Ano 

Práce, kterou vykonáváte, splnila vaše očekávání?      
Vykonáváte práci odpovídající Vašemu vzdělání?      
Máte k dispozici potřebné technické vybavení?      
Jsou Vám dostupné veškeré informace pro výkon práce?      
Současnou motivaci považujete za spravedlivou?      
Pracovní výkon celého kolektivu hodnotí nadřízený 
pravidelně? 

     

Můžete svému nadřízenému bez obav z postihu sdělit 
názor na řešenou problematiku? 

     

Jste dostatečně informován(a) o kvalitě Vámi odvedené 
práce? 

     

Vztahy s nadřízenými hodnotíte kladně?      
Nadřízený Vám jasně sděluje, jaké výsledky a jednání od 
Vás očekává? 

     

Vedoucí na Vašem odboru rozhoduje spravedlivě?      
Rozumíte své pracovní náplni a co se od Vás očekává?      
Domníváte se, že Váš pracovní výkon je hodnocen 
spravedlivě? 

     

S Městem Jirkov, jako zaměstnavatelem jste 
spokojen(a)? 

     

Uvažujete v současné době o odchodu ze společnosti?      
Největší motivací je pro Vás plat?      
Sociální výhody poskytované zaměstnavatelem 
považujete za dostačující? 

     

Vztahy se spolupracovníky hodnotíte kladně?      
Odměňování je podle Vás spravedlivé?      
Svého nadřízeného považujete za odborníka v oboru?      
V této části dotazníku, očíslujte dle stupně důležitosti 1 – 5 (1 – nejdůležitější), Váš 
důvod docházení do práce: 

� jistota zaměstnání  
� potřeba seberealizace a uplatnění  
� kontakt s lidmi  
� uspokojení z odvedené práce  
� peníze  

Zde očíslujte další motivační faktory, které byste u svého zaměstnavatele dále uvítali. 
Číslujte dle stupně důležitosti 1 – 4 (1 – nejdůležitější) 

� příspěvek na dopravu  
� příspěvek na mimoškolní činnost dětí 

(tábory, kroužky apod.) 
 

� příspěvek na celoživotní vzdělávání -
výuku jazyků 

 

� příspěvek na nadstandardní lékařské 
úkony zaměstnancům a rodinným 
příslušníkům ( očkování, zubařské 
ošetření apod.) 

 
 
 
 

Zde očíslujte stávající sociální výhody poskytované zaměstnavatelem. Číslujte dle stupně 
důležitosti 1 – 5 (1 – nejdůležitější) 

� příspěvek na stravné  
� poskytování Unišeků  
� příspěvek na penzijní pojištění  
� příspěvek na ošacení  
� příspěvek na kulturu  

 



           Příloha č. 2 
 
Výsledky dotazníkového šetření 
 
Otázka č. 1 
Jste muž nebo žena? 

Odpovědˇ žena muž 
% 85 15 

 
Otázka č. 2 
Váš věk: 

Odpovědˇ 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 více 
% 3 27 34 19 16 3 

 
Otázka č. 3 
Jak dlouho pracujete u Města Jirkov? 

Odpovědˇ Méně než 1 
rok 

1-3 4-5 6-10 11-15 16 a více 

% 4 16 11 12 26 31 
 
Otázka č. 4 
Bydlíte v Jirkově? 

Odpovědˇ ano ne 
% 77 23 

 
Otázka č. 5 
Práce, kterou vykonáváte, splnila Vaše očekávání? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 0 3 5 62 30 

 
Otázka č. 6 
Vykonáváte práci odpovídající Vašemu vzdělání? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 5 2 3 27 63 

 
Otázka č. 7 
Máte k dispozici potřebné technické vybavení? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 0 5 0 38 57 

 
Otázka č. 8 
Jsou Vám dostupné veškeré informace pro výkon práce? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 1 10 1 48 40 

 
Otázka č. 9 
Současnou motivaci považujete za spravedlivou? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 11 23 17 35 14 

Otázka č. 10 
Pracovní výkon celého kolektivu hodnotí nadřízený pravidelně? 



Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 16 16 27 31 10 

 
Otázka č. 11 
Můžete svému nadřízenému bez obav z postihu sdělit názor na řešenou problematiku? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 10 7 12 35 36 

 
Otázka č. 12 
Jste dostatečně informován o kvalitě Vámi odvedené práce? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 11 31 8 34 16 

 
Otázka č. 13 
Vztahy s nadřízenými hodnotíte kladně? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 5 8 17 33 37 

 
Otázka č. 14 
Nadřízený Vám jasně sděluje, jaké výsledky a jednání od Vás očekává? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 10 26 2 36 26 

 
Otázka č. 15 
Vedoucí na Vašem odboru rozhoduje spravedlivě? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 4 12 36 28 20 

 
Otázka č. 16 
Rozumíte své pracovní náplni a co se od Vás očekává? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 0 2 3 29 66 

 
Otázka č. 17 
Domníváte se, že Váš pracovní výkon je hodnocen spravedlivě? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 5 14 26 36 19 

 
Otázka č. 18 
S Městem Jirkov, jako zaměstnavatelem jste spokojen(a)? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 0 8 5 45 42 

 
Otázka č. 19 
Uvažujete v současné době o odchodu ze společnosti? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 66 19 7 3 5 

 
Otázka č. 20 
Největší motivací je pro Vás plat? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 



% 5 19 5 47 24 
 
Otázka č. 21  
Sociální výhody poskytované zaměstnavatelem považujete za dostačující? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 4 12 5 55 24 

 
Otázka č. 22 
Vztahy se spolupracovníky hodnotíte kladně? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 1 7 3 36 53 

 
Otázka č. 23 
Odměňování je podle Vás spravedlivé? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 3 19 31 40 7 

 
Otázka č. 24 
Svého nadřízeného považujete za odborníka v oboru? 

Odpovědˇ Ne Spíše ne Nevím Spíše ano Ano 
% 7 10 26 24 33 

 
Otázka č. 25 
Výsledek očíslování respondenty dle stupně důležitosti, důvod docházení do práce (1 -5, 1-
nejdůležitější) 

1. jistota zaměstnání 
2. peníze 
3. potřeba seberealizace a uplatnění 
4. uspokojení z odvedené práce 
5. kontakt s lidmi 

 
Otázka č. 26 
Výsledek očíslování respondenty motivačních faktorů dle stupně důležitosti, které by u svého 
zaměstnavatele uvítali (1-4, 1-nejdůležitější) 

1. příspěvek na nadstandardní lékařské úkony zaměstnancům a rodinným příslušníkům 
2. příspěvek na celoživotní vzdělávání – výuka jazyků 
3. příspěvek na mimoškolní činnost dětí 
4. příspěvek na dopravu 

 
Otázka č. 27 
Výsledek očíslování respondenty stávajících sociálních výhod poskytovaných 
zaměstnavatelem (1-5, 1-nejdůležitější) 

1. příspěvek na stravné 
2. příspěvek na penzijní připojištění 
3. příspěvek na ošacení 
4. příspěvek na kulturu 
5. poskytování unišeků 


